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tovarășului Proletari din țoale țările, unlți-vi !

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI PUIITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

portul
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 7 martie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței a fost exa
minat RAPORTUL “
ASIGURAREA ȘI 
LUL CALITĂȚII

PRIVIND 
CONTRO- 

____  _____ ______ PRODU
SELOR, PRECUM ȘI ACTIVI
TATEA DE METROLOGIE, ÎN 
ANUL 1985. In raport se su
bliniază că activitatea desfășu
rată anul trecut a fost mai 
ferm orientată în direcția înde
plinirii hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, a sarcinilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, a 
măsurilor stabilite do Comitetul 
Politic Executiv privind ridi
carea continuă a calității și ni
velului tehnic al produselor, 
întărirea controlului pe toate 
fazele proceselor de fabricație.

Pornind de la rezultatele ob
ținute pînă acum, precum șl de 
la exigențele iot mal mari pri
vind calitatea produselor ce se 
manifestă pe piața internă și 
externă, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut guvernului, minis
terelor producătoare, centrale
lor industriale $i întreprinde
rilor. Inspectoratului General 
de Stat pentru controlul cali
tății produselor să ia toate mă
surile ce se impun pentru a se 
asigura ridicarea, in conti
nuare, a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor româ
nești, pentru creșterea compe
titivității lor.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a atras, încă 
o dată, atenția asupra necesi
tății ca ministerele economice, 
organele centrale de sinteză, 
comitetele județene de partid să 
ia toate măsurile care se Im
pun, și care au fost stabilite iu 
analizele făcute de conducerea 
partidului și statului cu fiecare 
minister în parte, pentru a asi
gura îndeplinirea, in cele mai 
bune condițiuni, a planului de 
stat pe acest an și, in mod 
deosebit, pentru recuperarea 
grabnică a nerealizărilor din 
primele luni, astfel incit în 
luna martie să se reintre peste 
tot în normal și chiar să se ob
țină o producție suplimentară.

In continuare. Comitetul 
Politic Executiv a analizat 
RAPORTUL PRIVIND REZUL
TATELE RECENSAM1NTULUI 
ANIMALELOR DOMESTICE 
DE LA 1 FEBRUARIE 1986, 
COMPARATIV CU 1 FEBRUA
RIE 1985. Comitetul Politic Exe
cutiv a arătat că, deșt față de 
recensămîntul anterior, au fost 
înregistrate unele sporuri Ia a- 
proape toate speciile de ani
male, efectivele nu s-au situat

la nivelul prevederilor planu
lui, al condițiilor create in fie
care județ pentru dezvoltarea 
zootehniei. S-a apreciat eă 
această evoluție neeorespunză- 
toare a fost determinată de o 
serie de lipsuri șl neajunsuri 
manifestate id activitatea Mi
nisterului Agriculturii, a Minis
terului Industriei Alimentare, 
a organelor șl unităților agri
cole, care nu au aplicat cu 
fermitate măsurile stabilite și 
n-au asigurat respectarea strictă 
a normelor legale de tăiere a 
animalelor.
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Avind in vedere această si- 0 
tuație. Comitetul Politie Execu- î-

Astăzi, pe opt stadioane

REINTRĂ IN ARENA CAMPIONATUL DE FOTBAL
• Derbyul primei etape a returului are loc mîine la Hunedoara : Corvinul — Steaua
# Creșterea potențialului de joc și un spirit de deplinâ sportivitate, obiective im

portante ale sezonului

tiv a cerut Ministerului Agri
culturii, Ministerului Industriei 
Alimentare, precum șl organe
lor agricole județene, comitete
lor județene de partid șl con
siliilor populare, unităților agri
cole să Ia toate măsurile pen
tru îndeplinirea întocmai a pre
vederilor programului de creș
tere a efectivelor de animale 
pe perioada 1986—1990.

Comitetul Politio Execu
tiv a dezbătut ELANUL DE 
MASURI PRIVIND ANIVER
SAREA A 65 DE ANI DE LA 
FĂURIREA PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, 
tul Politic Executiv 
că gloriosul jubileu 
constituie pentru 
nostru partid un _ 
a Intensifica munca politi
că și ideologiei, de educare 
și dezvoltare a conștiinței so
cialiste a Întregului popor, de 
mobilizare largă a energi- , — 
ilor creatoare ale națiunii In || JJ- 
munca și lupta pentru înfăp
tuirea exemplară a planurilor 
de dezvoltare economică și so
cială a țării, a hotărlriior is
torice adoptate de Congresul al 
XIII-lea, a Programului 
făurire a 
multilateral 
înaintare a 
monism.

Comitetul 
și-a exprimat 
că manifestările 
organizata In _____ _
de-a 65-a aniversări a parti
dului vor pune cu pregnanță 
în evidență unitatea indestruc
tibilă a întregii noastre na
țiuni in jurul partidului, al 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
precum ți voința fermă a co
muniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, a Întregului 
popor de a obține, sub condu
cerea gloriosului nostru partid 
comunist, noi ți tot mai mari 
victorii pe calea construcției

Comite- 
• subliniat 
trebuie să 

întregul 
prilej de

de 
societății socialiste 

dezvoltate ți de 
României spre eo-

Politic Executiv 
convingerea 
ce vor fi 

cinste* celei

(Continuări In pag. • 4-a)

g Steagul de start se va lăsa 
g astăzi pe opt stadioane, mar- 

cînd începerea returului Divi- 
s; ziei A din campionatul de fot- 

bal. Mîine, la Iluncdoara, jo- 
J: cui nr. 9 al etapei va completa 
ă tabloul deschiderii sezonului 
5? competițlonal. Actul al doilea 
Ș al celei mai populare întreceri 
î? interne începe sub imperiul u-

nor doleanțe deloc noi, dar me
reu justificate, privind perfor
manta fotbalistică. Pe bună 
dreptate se afirma că acest re
tur trebuie să reprezinte — in 
primul rind — o fortificare a 
tuturor celor 18 concurente de 
la care se așteaptă randamente 
superioare ți mai constante de
ci t au arătat — cea mai mare

parte dintre ele — in partea 
intii a întrecerii.

Forte noi, replici superioare. 
Intersezonul competițlonal ne-a 
arătat o preocupare mai in-

Eftim-e IONESCU

(Continuare In pag. 2-3)

DE AICI SE REIA ÎNTRECEREA

h 

glO. 
glL 
glî. 
g 13. iz
gis. 
g 17. 
^18.

I

I

1. STEAUA
2. Sportul stud.
3. Dinamo

4. Univ. Craiova
5. Corvlnul
6. Petrolul
7. »U« Cluj-N.
8. F.C. Argeș
* Gloria 

Chimia 
»PoU" Tim. 
F.C. Olt 
A.S.A. Tg. M. 
S.C. Bacău 
Rapid 
Victoria 
F.C.M. By. 
F.C. Bihor

17 14 3
17 9 4
17 9 4

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

0 34— « 31 
2 38—16 84
4 86—13 88
5 19—15 81
7 4 4—22 18
4 14—19 18
7 21—2117
6 17—21 17
8 23—2118
8 22—21 J
9 33—31 11
7 18—24 18
8 18—23 15

93
99
98
73
85
7 2
7 2
71
5 5
S3
7 9 10 23—28 14
5 3 9 20—30 13
3 8 813—2412 
5210 9—3413
3 4 10 13—34 19

CAMPIONATUL
UN

STEAUAHunedoara

Toate partidele vor începe la ora 15,30.

Buzău :
București :

Pitețti i 
Oradea i
MÎINE

Timițoara i 
Craiova : 
Brașov : 
București i

PROGRAMUL ETAPEI 

ASTĂZI

CORVINUL

GLORIA _ PETROLUL
RAPID - „U- CLUJ-NAPOCA

(Stadionul Glulesti)
POLITEHNICA .. ........
UNIVERSITATEA 
F.GM.
DINAMO 

(Stadionul 
F. G ARGEȘ 
F. G BIHOR

- CHIMIA RM. VILCEA
- VICTORIA
- F. G OLT
- S. C BACĂU 
Dinamo)
- A.S.A. TG. MURES
- SPORTUL STUDENȚESC

EUROPEAN PENTRU JUNIOARE,
„MĂRȚIȘOR» AL TINEREȚII ȘAHISTE

...începe săptămîna viitoare la Băile Herculane
Dacă primăvara, cu soare ți 

flori, a cam întârziat pe dram, 
oea a șahului vine sigur la ln- 
tîlnlre, săptămina viitoare. în
cepe, la Băile Herculane, Cam
pionatul European rezervat șa- 
hlstelor junioare (plnă la 20 
ani). Un «mărțișor" al .tinereții 
șahiste, cu câteva dintre cele 
mai autentice speranțe ale 
sportului minții, in varianta sa 
feminină, reunite intr-un bu
chet cules pe Întreg continen
tul.

«Federației Române de Șah 1

s-a acordat sarcina de onoare 
de a fi gazda Campionatului 
European de junioare, la pri
ma sa ediție oficială. Hotărirea 
a fost luată la propunerea noas
tră, in cadrul lucrărilor Con
gresului F.I.D.E. de anul tre
cut, la Gras. Va fl un prilej 
deosebit de prețios pentru a ne 
proba capacitatea organizato
rică, tinerelor reprezentante ale 
șahului nostru oferindu-ll-se, 
totodată, posibilitatea do a-și 
demonstra măiestria șt puterea 
do luptă, dovedită și eu oca-

zi» participării lor la alte 
petiții internaționale" — 
opinia exprimată de prof.
D. Drimer, membru al Birou- 
lui F.R. Șah.

Intr-adevăr, intre 11 șl 26 
martie. In frumoasa stațiune 
balneo-dimatertcă de pe Valea 
CerneL purtătoarele fanloanelor 
tricolore și Întreaga noastră 
mișcare șahistă se vor afla in
tr-un Important test de matu
ritate, ce ne poate aduce sa
tisfacții pe diferite planuri. In

Radu VOIA

com- 
este 

univ.

(Continuare in pag. 2—3)

Desen de Rodica ȘlCLOVAN

De Ziua femeii
CALD OMAGIU ȘL PROFUNDA PREȚUIRE

ZIUA FEMEII — sărbătoare cinstită cu alese ginduri 0 senti
mente, unanim prinos de dragoste, recunoștință fi caldă prețuire. 
E o clipă-simbol a vieții noastre, ta care adunăm tot ceea ce este ■ 
mal bun fi mai frumos in fiecare dintre noi pentru a aduce un 
fierbinte și pe deplin meritat omagiu ființelor dragi ale cărei 
chipuri pline de lumini le purtăm, durabil, ta inimi și conștiințe. 
Așezăm pe aceste chipuri înmiresmate cununi de flori, de stele fi 
de raze, și le mingîiem cu sărutul primăverii abia înmugurite. 
Sint chipurile mamelor noastre — femei minunate care ne-au adus 
pe lume, ne-au încălzit la pieptul lor ți ne-au vegheat, neostenit, 
drumurile copilăriei și mai departe, sint cele ale soțiilor, surorilor 
și fiicelor noastre, pentru care, mereu, inimile ne bat cu putere 
la fiecare gînd și faptă de viață, sint cele ale harnicelor noastre 
tovarășe de muncă, pe care le înconjurăm cu toată afecțiunea ft 
prețuirea noastră.

Tuturora, astăzi, in ceas de sărbătoare — urarea de viață lungă 
și fericită, de cit mai frumoase împliniri pe înălțătoarele trepte 
ale devenirii, pe care ele, femeile, le urci cutezătoare, cu încre
dere și demnitate, astăzi, in cea mai luminoasă epocă din milenara 
existență a poporului român. „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU".

Așa s-a înscris și se înscrie — spre stima și mindria întregului 
popor — importanta contribuție a femeilor din țara noastră la 
înălțarea mărețului edificiu al socialismului, la înflorirea neconte
nită a scumpei noastre patrii. In acest înflăcărat avint patriotic, 
un pilduitor exemplu pentru toate femeile din țara noastră II re- 1 
prezintă tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușeseu, 
eminent om de știință fi savant de renume mondial, militant de 
seamă al partidului și statului nostru.

Prezente active in toate domeniile de activitate, femeile din țara 
noastră au găsit fi pe tărimul educației fizice ți sportului un larg 
perimetru de strălucite afirmări interne 0 internaționale, numele 
multor tinere campioane din România fiind astăzi rostite cu res
pect pe toate meridianele lumii, pentru înaltele performanțe olim
pice, mondiale 0 europene realizata ta martie întreceri de gim
nastici sau canotaj, de atletism sau înot, da scrimă, popice, tenis 
de masă sau tir, spre gloria sportului românesc. După cum, o pre
țuire deosebită este acordată vigoarei 0 dimensiunilor la care a 
ajuns astăzi sportul de masă feminin, reunind, semnificativ, mili
oane de eleve, studente 0 tinere muncitoare ta întrecerile Da- 
ciadei, cea mai mare competiție a sportului românesc.

Tuturor femeilor, tuturor sportivelor noastre — un glnd drag, 
încălzit la flacăra inimilor, ți cei mai frumoși ghiocel răsiriți ta 
haina de sărbătoare a primăverii.

Naționalele de schi alpin

ÎNTRECERI disputate,

APLAUDATE, IH CURSELE

DE SLALOM
PREDEAL 2 (prin telefon). 

In Bucegt, unde zăpada se 
menține intr-un strat aprecia
bil, s-au disputat Campionatele 
Naționale de schi alpin pentru 
seniori șl juniori, la care au 
fost prezenți cel mai buni 
sportivi din întreaga țară. Au 
avut loc curse de slalom spe
cial șl slalom uriaș, urmînd ca. 
tn funcție de condițiile meteo, 
probele de super-urias și co
borâre să se dispute spre sfîr- 
șitul lunii pe pirtiile din Po
iana Brașov.

Cursa de slalom special a se
niorilor a oferit un spectacol 
agreabil, o întrecere în care au 
fost angrenați atît schiori din 
vechea gardă, cit și tineri oare 
bat la porțile consacrării. A 
dștigat conform previziunilor. 
Mihai Bâră, schiorul care. în 
actualul sezon, s-a dovedit cel 
mai bun. El s-a impus dar. la 
peste o secundă diferență de 
principalul său adversar Vili 
Podaru, în timp ce tînărul Emi- 
lian Focșeneanu a luptat mult 
pentru o dasare cît mai bună.

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3)



ieri, in turneul de polo de la Oradea Mîine, etapa a doua a returului Diviziei A la rugby la

CEL MAI FRUMOS MECI,
CRIȘUL A ÎNVINS

ORADEA, 7 (prin telefon). Vi- 
neri a fost o zi cu două etape 
ta cadrul primului turneu al e- 
chlpelor ce-șl dispută locurile 
1—9 ta Divizia A de polo. Di
mineață, favoritele s-au impus: 
CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 14—4 (3—L 1—2.
e—0, 4—1). Au marcat Costrăș
4, Fărcuță 3, Garofeanu 3, Kiss
2, Raț, Fejer (C), SebOk 2, Col- 
cerlu, Musznai. Arbitri : V. Go
lan șl B. Băjenaru. DINAMO — 
STEAUA 14—1 <5—0, 3—4, 9—1,
3—3). Diferența mare se explică 
tatr-o măsură prin evoluția foar
te bună a portarului dlnamovlst 
Dlaconu. Au marcat: Ciobănluc
5, Hagiu 4, Răducanu 2, Arde
lean, Chiru, Cr. Dan (D). Nu- 
țu 2, Ghlță 2, Geantă, Duculeț, 
Vamoș, Fruth. Au condus V. Me
dian — V. Burdea. RAPID — 
PROGRESUL 19—9 (2—0. »—3,
3—4, 2—2). Angelescu 3. Arsene 
2, Lupeseu 2, Die, R. Tufan, 31a- 
nu (R), Crețu 3, Dingo 1. Mă- 
descu 2. Neagoe 2. Arbitri : 
Karacsony și R. Tlmoc.

In cel mal important meri al 
reuniunii de după-amlază șl 
zilei : CRIȘUL — RAPID 12—10 
(3—3, 9—2, 2—4, F-l). A fost cel 
mai frumos joc de pînă acum al 
turneului, dar șl cel mal .în
cins": ritm, viteză, culoare, în
să cite o eliminare de flecare 
parte, fără drept de Înlocuire —

PE RAPID [1240]

șt.

al

Costrăș, respectiv Jlanu (mln. 
11,55), pentru lovire reciprocă.
Echipa campioană, la care a 
reintrat internaționalul Gordan, 
iar portarul Rada a avut Inter
venții spectaculoase șl eficace, 
a făcut un adevărat recital In 
repriza a doua, ta timp ce fe
roviarii au avut, datorită posi
bilităților superioare de schimb, 
un final Incisiv, dar fără efica
citate deosebită. Autorii goluri- 

»lor : Fejer 4, Gordan 4, Raț 3.
Kiss (C), Angelescu 5. Iile 2, 
Arsene, Chtrlță, R. Tufan. Au 
arbitrat V. Golan — R Tlmoc.

DINAMO — VOINȚA 14—10 
(4—3, 3—0, 4—3, 3—I). Au înscris: 
Rus 5 (reintrare eficientă). Ha
giu 4, Ciobănluc 2, Ardelean, 
Rădpcanu, Cr. Dan (D), Colce- 
riu 4, Maro si 2. Musznai, Pop, 
Sabău, SebBk. Arbitri : B. Băje
naru — Șt. Karacsony. STEAUA 
— PROGRESUL 15—9 <4—3, 2—2, 
4—2, 5-2). Nuțn 5. B. Tufan 4. 
Ghlță 3, Geantă, Grancerof, Du- 
euleț (S), Dingu 4. Mușat 2, 
Neagoe, Mădescu, Bărbuiescu. 
Au condus V. Median — V. Bur
dea.

Slmbătă, de la 14,30, șl dumi
nică, de la ora 8,30 (cu derbyui 
Dinamo — Crișul în meri vede
tă), ultimele două etape ale tur
neului-

Petru ȘANDOR

CAMPIONATELE NATIONALE DE BASCHET
Din cele iii meciuri programate 

azi și mîlne în cadrul etapei a 
24-a a Diviziei A de baschet, 
cîteva suscită un Interes deosebit 
șl, în special, partida Olimpia 
București —....................
Napoca, un 
feminine. La 
afla al etapei 
I.C.E.D. — 
complet al 
GRUPA 1—4:

Universitatea Cluj- 
derby al Întrecerii 

băieți, capul de 
tl deține In th nl rea 
Farul. Programul 
etapei: feminin, 
Olimpia București 

— Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca (ta jocurile prece
dente: 1—1; locurile ocupate in 
clasament: 4. respectiv 1), Pro
gresul Sdrom București — Poli
tehnica C.S.Ș. Timișoara (l—l; 
9—S), politehnice Sportul studen
țesc București — Voința Bucu
rești (2—9; 9—2): GRUPA 7—11: 
Mobila C.SȘ. Satu Mare — Chi
mistul C.S.j. Rm. Vhcea (1—1 ; 
11—S), Crișul C.S.Ș. 2 Oradea — 
Comerțul C.S.S. Tg. Mureș CI—1; 
19—9); MASCULIN, GRUPA 1—91 
LC.E.D. C.S.S. « București — 
Farul CJ9 Ș. 2 Constanța (2—0 ;

5—4), Rapid București — steaua 
(0—2 ; 9—1), Dinamo Oradea — 
Dinam > București (0—2; 6—2);
GRUPA 7—11: Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași — CJS.U. Balanța 
Sibiu (0—2; 7—9), Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
Academia Militară Mecanică 
Fină București (0—2; 11—9).

Partidele din capitală se dis
pută astfel: sala Olimpia, stm
bătă ara 17; duminică, ora 19 : 
Olimpia — Universitatea (f); 
sala Rapid, ora U șl ora 10,30 : 
Rapid — Steaua (m); aala Pro
gresul, ora 17 șl ora 10.30 : Pro
gresul — Politehnica Timișoara 
(f); sala Floreasca, ora 15.30 șl 
ora 12: Politehnica București ‘ — 
Voința (f); sala Construcția, ora 
17 șl ora 10.30: ICED —Farul (m).
• Membrii Comitetului federal, 

antrenorii, Jucători! fruntași șl 
activiștii din domeniul baschetu
lui var lua parte, slmbătă 22 
martie, la hotelul Dorobanți din 
Capitală, Ia Plenara federației.

AZI, ÎN DIVIZIA A DE POPICE

VA FI O „RUNDĂ1* A GAZDELOR?
Milne au loc partidele celei de 

a doua etape a returului Divi
ziei A la rugby. ta program, 
multe totllnlrl ta care gazdele 
pornesc favorite. Rămln insă 
meciuri deschise oricărui rezul
tat (echipa buzoiană, de pildă, 
vine ta Parcul Copilului cu gln- 
dul unul rezultat care s-o men
țină in lupta pentru «podiumul** 
seriei) șl altele așteptate oricum 
cu interes, cum e cazul jocului 
de pe stadionul Steaua, unde 
campioana primește replica per
formerei etapei precedente, 
T.C. IND Midia (12—10 eu R.C. 
Gri vița Roșie).
• trofeul sportul. In în

trecerea realizatorilor de eseuri, 
constănțeanul ADRIAN PLLOȚ- 
SCHI a luat avans: aripa de la 
Farul are la activ 13 reușite, ou 
două mai mult dectt coechipierul 
său, înaintașul ștefan Constan
tin. Pe pozițiile următoare. Moț 
(Steaua) 10, Fuicu (Steaua), M. 
Zaflescu (Dinamo) 9, David 
(Steaua) 8, Lungu (Dinamo), 

Holban (Farul) 7, V. Ion (Farul). 
Aldea (Dinamo) 6 etc.

Dintre echipe, cele mai multe 
eseuri au fost realizate plnă 
acum de FARUL — 70. Steaua a 
înscris 65 Dinamo 60, CSM Sibiu 
29, Politehnica Iași 20, știința 
cemin Baia Mare 19, Rulmentul 
Birlad 16, CSM Suceava 13. RC 
Grlvița Roșie 12, Rapid, Locomo
tiva Pașcani — cite 10, Universi
tatea Timișoara, Mașini Grele, 
Con tact oare Buzău — cite 9, Ști
ința Petroșani, Hidrotehnica Foc
șani — cite 8, CSU Construcții 
Sportul Studențesc, Gloria PTT 
Arad — cite 7, T.C. IND. Midia 
6, „U" 18 Februarie Cluj-Napoca 5.

Intr-o ierarhie a transformerl-

^\X\\\\\\\\\\\\\\\>\\\\\\V PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI m\\\\X\\\\\\\\\\^

de* 
se 
de 
ca

In campionatul Diviziei A 
popice se dispută azi etapa 
11-a (a doua din retur) care 
anunță interesantă, ca șl cea 
■ăptămlna trecută. Încheiată,
puține confruntări ale campio
natului, cu nu mai puțin de 
dnd victorii in deplasare și ta- 
frtngerea unor echipe favorite. 
De altfel, etapa inaugurală a re
turului a adus modificări in cla
samentele campionatului feminin. 
In seria Sud, Rapid București a 
coborit pe locul al treilea, pe 
primul loo treetnd Voința Bucu
rești. Schimbare de locuri șl in
tre cele mal bune echipe ale se
riei Nord — sextetele mureșene, 
Eleotromureș ocuptnd acum pri
mul loo in dauna Voinței Tg. 
Mureș. Ia fruntea clasamentelor 
competiției masculine nld o 
schimbare, ta schimb In seria 
■ud ultimele clasate au urcat 
rite două locuri ta urma vlcto-

riilor obținute: Petrolul Ctmplna 
de pe 10 pe I, iar Carpațl Si
naia de pe 9 pe 9. Pe primele 
locuri continuă aă se afle Olim
pia București — seria Sud șl 
Eleotromureș Tg. Mureș — seria 
Nord, formații care, in noul se
zon, se anunță a fi cele mal 
bune divizionare masculine.

Din etapa de azi se detașează, 
ca interes, următoarele jocuri : 
Voința București — Gloria Bucu
rești (derbyul Capitalei), Rapid 
București — Pțțrolul Băicol, Vo
ința- Timișoara — C.S.M. Reșița, 
Eleotromureș Tg. Mureș — Hidro
mecanica Brașov la feminin, Me
talul Roman — Rulmentul Brașov, 
Unlo Satu Mare — Electromureș 
Tg. Mureș, Gloria București — 
Constructorul Galați, Tehnoutlla.l 
Odorhel — Aurul Bala Mare ș*. 
Constructorul Tg. Mureș — In
dustria itrmei Ctmpla Turzil la 
masculin.

„CUPA FEDERAȚIEI^ LA BOB
SINAIA, 7 (prin telefon). După 

ce, la capătul a două manșe, 
conducea cu numai patru sutimi, 
in clasamentul „Cupei Federați
ei" Ia bob, echipajul t.E.F^. I 
(L. Papp — G. Tudor) a reușit 
să-șl majoreze avansul la 44 de 
sutimi față de principalii con- 
tracandldațl la clștigarea trofeu
lui, C. Nagy — C. Petrariu, de 
la CJS.O. Sinaia, l&sînd impresia 
că vor ocupa primul Ioc. Ulti
ma coborîre a prilejuit o ne
așteptată schimbare de Uder, 
boberll din Sinaia făcînd o man
șă foarte bună șl adjudeeîn- 
du-șl, în final, victoria, cu un 
avantaj de 47 sutimi!

REZULTATE TEHNICE ! 1.
C. S.O. Sinaia (C. Nagy — C. Pe
trariu ; antrenor D. Frâncu) 
3:46,36, 1. I.E.F.S. I București 
(L. Papp — G. Tudor ; antrenor
D. Panaitescu) 3:46,83, 3. Tracto
rul I Brașov (R. Vasile — C. 
Coteanu ; antrenor D. Cristudor) 
3:47,40, 4. Tractorul n Brașov 
(D. Degan — A. Ciobotaru) 
3:48,64, 5. Voința I Sinaia (G. 
Neagoe — G. SchSler) 3:50,02, 6. 
Carpațl I Sinaia (M. Ene — F. 
oiteanu) 3:50,23. (V. FELDMAN
— coresp,).

A.

UN „MĂRȚIȘOR** AL
(Urmare din pag. I)

primul rind, acela organizato
ric, In oare — de altfel — șa
hul românesc și-a cîștigat de 
mai multă vreme o frumoasă 
reputație. Iar Herculanele au 
fost. In repetate rîndurl, pri
mitoare gazdă a unor impor
tante manifestări șahiste, cul
minate cu desfășurarea tumeu-

ZILNIC, GIMNASTICĂ
LA LOCUL DE MUNCA
Program de exerciții (20)

a *-/ jm

P.I. — stind cu brațele 
înainte. Sărituri alterna
tive pe rite un picior de 
2 ori, avînd celălalt ge
nunchi ridicat ..
dreapta. Aceeași cu pi
ciorul sting. Se execută 
10—15

(1-2),

Poziția inițială — stind. 
Ridicarea brațului sting 
ta sus. Arcuire InapoL 
Aceeași prin schimbarea 
brațelor. Se execută de 
8—8 ori In 2 timpi. t

a

P.I. — stind. Ridicarea 
brațelor in sus (I). Fan- 
dare, arcuire la stingă. 
Înainte spre piciorul în
doit (2—3). Revenire (4). 
Aceeași la dreapta. Se 
execută de 4 ori.

Seria I
București : STEAUA — T. C. IND, MIDIA

stadiali Steaua, ora 10; arbitru: 8. Manea (Sibiu) 
GRTVIȚA ROȘIE — „U" 14 FEBRUARIE CJ.-NAP. 

stadion Parcul Copilului, ora 11; arbitru: M. Gavricl (Buc.) 
Sibiu : CJSM. — C.S.M. SUCEAVA

stadion Dumbrava, oca M; arbitru:_ Al. Pavlovld (Buc.) 
Petroșani : ȘTIINȚA

stadion Știința, ora 
Pașcani : LOCOMOTIVA 

teren Grup Școlar, ora

— RULMENTUL BÎRLAD 
11; arbitru: L Davldoiu (Buc.)

— CȘ.U. SPORTUL STUD. 
M; arbitru : V. Marinescu (Buc.)

Seria a n-a

UN

cor

— HIDROTEHNICA FOCȘANI 
10; arbitru: Gh. Stoica (Constanța)

— CONTACTOARE BUZĂU
n, ora 9,30; arbitru: O. Ionescu (C-ța) 

_______ ,  — MAȘINI GRELE BUCUREȘTI 
stadion Farul, ora 9,30; arbitru: Gh. Prisăcaru (Iași) 

Iași :______ POLITEHNICA — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
Stadionul Tineretului, ora 10; arbitru: V. Chlrondojan (C-ța) 
Bala Mare î

ȘTIINȚA CEMIN — GLORIA PTT ARAD 
stadion Recea, ora 10; arbitru: M. Volna (Brașov)

București : DINAMO 
stadion Olimpia, ora 

RAPID 
stadion Parcul Copilului 
Constanța : FARUL

lor, V. ION (Farul) continuă să 
se afle în frunte cu 99 de punc
te — la care ie pot adăuga și 
cele 24 puncte din eseuri —, ur
mat <4e Alexandru (Steauaj 71,

PE cInd, totuși,

g

g

g

T. Radu (Grlvița Roșie) 97, Ll- 
vadaru (CSM Suceava) 51, I. 
Constantin (Dinamo), V. Dobre 
(Știința Petroșani) 48, Codoi 
(Steaua) 45 ș.a.m.d. (G. R.)

«8,

CUPLAJE LA RUGBY?
Prezență masivă de speeta- 

orl, duminică, la reîntllnlrea 
cu rugbyul 1 Prietenii sportu
lui cu balonul oval — cei a- 
devărațl, statornici — n-au 
pregetat să la drumul sta
dioanelor, pe ninsoare șl ger. 
vlzlonlnd meciurile etape! ca
re a inaugurat partea a do
ua 
A, 
că prima duminică 
martie, departe de a anunța 
primăvara, a' coincis cu o zi 
de autentică lamă, 
rttă șl rece.

Șl totuși, ta pofida 
condiții nefavorabile, 
nlcă s-a jucat rugby 
Încă de bună 
multe partide, 
jucătorilor de 
jat cu toate 
lor fizice (șl 
tr-o întrecere 
nă de obligații șl responsa
bilități decit ta trecut, ea !n- 
semnind un test, cel mal e- 
dlficator pentru federație, in 
vederea .colocviului" cu Sco
ția, din ultima decadă a lu
nii, șl a .examenului" cu 
Franța, din cadrul Campio
natului European, de luna vi
itoare.

Sigur, eforturile jucătorilor 
(șl implicit, ale tehnicienilor 
formațiilor divizionare A) ar 
fi rămas fără efect, dacă or
ganizatorii nu le-ar fi asigu
rat — În cele mal multe ca
zuri — condiții de desfășura
re normală a meciurilor, cum 
a-a tatlmplat la Birlad șl

a campionatului Diviziei 
ta condiții aspre. Pentru 

a lui

moho-

acestor 
duml-
-
— în 

meritul
ealltate 
Este 
a ie fi anga- 
dlsponlbllltățlle 
sufletești), !n- 
mult mai pll-

Suceava, Focșani și Timișoa
ra. Așteptăm, duminica vi
itoare șl replica altor orga
nizatori — cel din Sibiu și 
Iași, Constanța șl Petroșani, 
recunoscuțl, de asemenea, 
pentru preocuparea lor față 
de asigurarea spațiilor de joc 
la nivelul cerințelor.

Ceea ce rămlne un dezide
rat este doar coordonarea 
unor cluburi organizatoare 
ta direcția acceptării unor 
cuplaje, in condițiile ta care 
acestea nu impietează 
terenurilor. Duminică, 
menea coordonare a 
deși pe terenurile din Parcul 
Copilului sau Steaua — aco
perite cu zăpadă — se pu
teau juca două meciuri. Cu
plajul ar fi scutit spectato
rii de a mai alerga de la 
un stadion la celălalt. Este 
de înțeles, in condițiile date, 
de ce unii (nu puțini) ama
tori de rugby s-au limitat la 
vizionarea numai a unuia 
din cele două meciuri pro
gramate in Capitală.

Revenim 
cuplajelor, care, 
Înțelegere, ar 
in 
fapt

interesul 
împlinit 1

asupra 
o ase- 

lipsit.

Un e 
mai sp 
orlcind 
plonatu 
primei 
se des 
5 zile 
mîlne * 
turilor 
(grupa 
Olimpia 
(grupa 
ele cu 
etapele

De ui 
în rînd 
bucură, 
neul 1 
sala dii 
ind de 
mare a: 
tatori î 
Competi 
atracție 
tru iub 
localnici 
tive : p 
spectacu 
titlu a 
te apr 
camploa 
ultimilor 
Bucureșt 
nic con 
uă prov 
versltate 
iova (11c 
Galați; j 
te, șansi 
oferă g. 
propriu, 
de a păi 
taș, pent 
ția urmi<; 
valorică.

Turne- 
de altl. 
10) cu u 
Unlversît; 
programu 
zînd în 
C.S.M. L 
Constanța 
Flacăra 1 
clasamem 
1. Unlv.

CSU
Di name 
CSM L 
Flacăra 
Farul

2.
3.
4.
5.
6.

asupra problemei 
cu puțină 

putea deveni, 
RUGBYULUT,

Tiberiu STAMA

•
Rugby organizează un 
pentru formarea de noi ar
bitri, cu începere de luni 10 
martie. înscrierile se fac 
sediul C.M.E.F.S.
din Piața Amzei nr. 13.

Comisia Municipală de 
curs

la
București,

DIAN

xțR* WB flL, P-L — stind cu 
llte u® pe șold. Rotarea  ,_____

K 1 ¥ stîr.ga, in 4 timpi. A-
B * ceeașl la dreapta. Rotirea

~~A bazinului cu mllnile la
spate spre stingă, ta 4 
timpi. Aceeași la dreap-

__ ta. Se execută de 4 ori.
P-L — stind. Rotiri de 

tente prin față ta sus și 
înapoi de 2 ori — genu
flexiuni eu brațele sus 
de 1 ori (1—4). Aceeași, 
dar rotarea brațelor in
tere tapate sus, Înainte). 
8—8. Se execută de 4

miinile 
capului

a t

3-i ‘

P.I. — stind. 
Inte cu stingul 
rea brațelor înainte sus 
— Inspirat (1—2). Pas 
înapoi cu stingul șl a- 
plecarea trunchiului cu 
expirație (3—4). Aceeași 

cu dreptul. Executat: 6 ori.

— stind, cu
la’ ceafă, iar_
la spate. îndoirea

brațul 
cu celdrept 

sting 
și arcuirea trunchiului la 
stingă (1—2). Aceeași la 
dreapta cu schimbarea 
poziției brațelor (3—4). 
Se execută lent de 4 ori.

Pas înfi
gi ridica-

a tests-*

tnchelem, astăzi, suita programelor orientative pentru organizarea practicării gimnasticii 
ta_ toe«d de muncă, recomandlnd Instructorilor obștești din întreprinderi șl instituții să 
tareseasea aceste exerciții pentru cuprinderea cit mai largă a tineretului, a oamenilor 
muncii ta această activitate.

TINEREȚII ȘAHISTE 
lui zonal din cadrul Campio
natului Mondial masculin, acum 
trei ani.

Firește, Interesează în mod 
deosebit șansa jucătoarelor ro
mânce. Vom fi reprezentați 
de proaspăta maestră interna
țională Cristina Bădulescu (18 
ani), campioana de junioare a 
țării, o șahistă talentată în care 
punem mari speranțe. De ase
menea. maestra Smaranda Bol
ea (19 ani), revelația ultimei 
finale de senioare, unde s-a 
clasat pe locul șase. Ca rezer
vă și posibilă partid pantă fi
gurează piteșteanca (de numai 
16 ani) Mălina Nlcoară, meda
liată cu bronz Ia „mondialele" 
de cadete în 1985. Trei jucă
toare foarte dotate, benefici
ind de o bună pregătire și ex
periență competițională cores
punzătoare.

Nu va fl ușoară, insă, în
trecerea „mărțișorului** nostru 
șahlst. Vizitatoarele se anunță 
deosebit de redutabile. Ne gîn- 
dim, mal cu seamă, la Svetlana 
Matveeva, campioana de senioa
re a Uniunii Sovietice, ca și

la Ildiko Madl, ■ reprezentanta 
Ungariei, clasată a treia la re
centul Campionat Mondial de 
junioare (înaintea Cristinei Bă- 
dulescu. dar la egalitate de 
puncte). Alte participante, ca 
Vera Peiceva (Bulgaria), Ves- 
na Markov (Iugoslavia), Joanna 
Sztralka — 
Trabertz 
pira la 
concurs.

Să sperăm, totuși, că șahiste- 
le românce vor găsi resursele 
necesare pentru a se mobiliza 
cît mai bine șl pentru a obține 
rezultate pe măsura talentului 
lor Servind, totodată, bunul re
nume de care se bucură șahul 
feminin românesc In arena 
mondială, unde senioarele noas
tre au fost în repetate rînduri 
pe podiumul olimpic șl al ma
rilor competiții internaționale.

Campionatul European, de ju
nioare debutează marți după- 
amiază. în sălile rezervate șa
hului din frumosul complex ho
telier Minerva din Băile Her- 
culane. In dimineața aceleeași 
zile are loc festivitatea de 
deschidere. Se va juca pe dis
tanta a 13 runde. In sistem el
vețian.

(Polonia) sau Bettina 
(R.F.G.), pot și ele as- 
performanță, în acest

CLUJ-N. 
fon). Cel 
feminin C 
Tenis, dl: 
rilor din 
vineri dlr 
namovisle 
Samun' 
„tripla' 
re șl iu 
la TlnUșoi 
finalistă i 
club, Teo< 
bordat joc 
rința de : 
succesele 
eliminată

Finala a 
două jucf 
proplată, 
pentru ob 
le-a surla 
ceput ech: 
nlment" a 
break-ul d 
rul de 4—4 
care șl-a 
ciul : 6—4. 
fost dram 
4—3 și, du 
tllltățlle, s< 
tă spre o 
turl. Tach, 
mul, a reu 
lat la 4.
7—5, relan 
a caracter 
După 2—2, 
pierdut se 
l-a cîștigat 
superior, 
break-ul ! 
siv, urmat 
lu! șl, imp 
ciulul. Set 
Tache t—4,

NAȚIONALELE DE SCHI ALPIN
(Urmare din pag I)

reușind în final un onorant loc 
pe podium.

Slalomul uriaș a fost parcă 
mal disputat șl ara gata să se 
Înregistreze o mare surpriză. 
Prind,palii favorlți. Vili Poda
ra si Mihai Bâră, au făcut tot 
ce le-a stat ta puteri 
a rezista impetuozității 
lui Ion Pinche, care a 
cursă foarte curajoasă, 
sutimi despărțlndu-1 de victorie, 
care a revenit pînă 
lui VIU Podara.

Disputele juniorilor 
la fel de interesante, 
te de spectatorii din

pentru 
tînăru- 
făcut o 
doar 7

la urmă

au fost 
aplauda- 
aprople-

rea Cotei 2000. La slalom uriaș, 
protagoniști au fost Mihai Ticu 
Mărtoiu (Brașovia) și Radu Ma
rian (CSȘ Predeal). A cîștigat 
la o diferență mică brașovea
nul, dar tot atît de bine vic
toria putea reveni lui Radu 
Marian. La slalom special, In 
luptă a intrat, cu șanse, Fereno 
Biro (CSȘ M. Ciuc) care, exe- 
cutind două manșe cu acurate
țe, a cucerit titlul.

REZULTATE TEHNICE 
slalom special seniori 
hai Bâră (Dinamo) 1:27,04, 
Vili Podaru (Dinamo) 
3. Emilian Focșeneanu 
1:28,87, 4. Csaba Portik 
1:29,26. 5. Ion Pinche

1. MI- 
2 

1:28,60, 
(ASA) 
(ASA) 
(ASA)

1:29,43, 6. 
Ciuc) 1:31 
nio»! 1.
2 Ion Pil 
Bâră 1:47,1 
(ASA) 1: 
(CSU Braț 
Portik 1:4 
Juniori : 1.
2. Mihal '

i 
(

B
8 
sl

1. Mihai
2. Radu M; 
lin Benași 
Biro 1:56. 
1:56,73. 6. 
Sinaia) 2:0

3. Radu 
Chiosea 
Cătălin 
1:36,78, 
1:38,57 ;



București — turneele cu nr. 4 I Reîncepe și întrecerea „speranțelor*

la A ac TOlCl (1) I OBIECTIVUL PRINCIPAL
M STARTUL NOILOR 1 

II ALE FRUNTAȘELOR ■
DEPISTAREA Șl INSTRUIREA

TALENTELOR

La reluarea campionatului Diviziei A

F.C. Argeș—Steaua, o dispută de... cursă lungă
Astăzi sint programate ți opt 

dintre cele nouă partide ale 
campionatului speranțelor. (A 
9-a partidă, partida derby, se 
dispută mîine, la Hunedoara, ți 
va opune două dintre cele mai 
bune echipe ale competiției, 
Corvinul și Steaua). Se reia, 
așadar, disputa pentru primul 
loc, dintre F. C. Argeș și Stea
ua. Cum s-a ajuns la „rocada" 
dintre cele două echipe, știut 
fiind

mstănțeanca Mlrela Cazangiu obține dștig 
cauză In fața blocajului Jucătoarelor de 
Flacăra Roșie, la primul turneu, găzduit 

de echipa bucurefteană— 
Foto : Aurel D. NEAGU

I
rtora 
run- 
edl- 
•upă

azâ, 
(ora 
Tes, 
mo, 
rln- 
lle : 
irul

?1
S 
0
5
9
5
l

43
40
40
35
35
32

Arbitrii delegați la turneu sînt 
t. Covaci, D. Dobrescu, V. Vră- 
Jescu, E. Ududec ți Ov. Pop.

In grupa secundă, doar un 
singur med (Dada — Chimia) 
nu are implicații in lupta b>- 
dlrjltă care se dă intre 4 for
mații pentru evitare* retrogra
dării. Programul de mllne, din 
sala bucureștcană Olimpia, de la 
ora 11 : Rapid — Dacia, 
— Calcultorul șl Știința 
nlclllna. In clasament : 
Pitești 44 p, Chimia Rm. 
42 p. Penicilina Iași 17 p, 
latorul București 19 p,

. București 94 p, Știința Bacău 19 
p.

Chlmla 
- Pe-

Dada
VUcea 
Calcu-
Rapld

A TREIA VICTORIE
lo
irs
R. 
:u- 
lat 
li
ne 
'el 
la
ie 
tă 
le 
a- 
o-
1- 
st

DlaneIn prima semifinală, 
Samungl a Intrecut-o pe Floren
tina Curpene (Dinamo —
rești) cu 6—1, 1—6, 6—4, nu insă 
fără emoții (a fost condusă cu 
4—1 în setul decisiv). In cealal
tă semifinală, 
trecut ușor i 
(Steaua), cu

Rezultatele 
turtle de 
Curpene 
ua) 6—4, 7—6

Bucu-

Ie

i. Teodora Tache a 
de Daniel* 
6—1, 6—4.
meciurilor din sfer- 
flnală : Florentina 

Daniela Molse (Stea- 
* ; Dlane Samungl 

— Maria Romanov (Politehnic* 
București) 6—1, 1—3 ; Teodora 
Tache — Aurelia Gheorghe 
(Progresul) 6—1, 4—6, 9—4 ; Da
niel* Ivana — otlHa Pop (Pro
gresul) 7—5, 9—3.

Ivana

Nușa DEMIAN

I,
& 
t 
i-

* Luni Începe la Bistrița un 
concurs rezervat seniorilor con- 
tlnd pentru Cupa FJL Tenis, M 
care participă, printre alții, 
Laurențlu Bucur, Marfas Coml- 

nescu, Mi hal Vanță.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

că Steaua a termi- 
turul cu 41 de punc- 
iar F. C. Argeș cu 

După încheierea pri- 
părți a întrecerii. In ur

ma unor contestații cauzate 
folosirea unor Jucători care 
aveau drept sa evolueze 
speranțe. „U“ Cluj-Napoca 
pierdut partidele cu F. C. 
și F. C. Argeș (pe teren 4—0 și 
3—1). Tot cu 3—0 a pierdut și 
Sportul studențesc meciul eu 
F. C. Argeș (pe teren 0—0). In 
acest fel, Steaua a rămas cu 
cele 41 de puncte, F. C. Argeș 
a urcat pe primul loc, în timp 
ce „U“ Cluj-Napoca a coborit 
tocmai pe locul 171 Dar, cum 
diferența dintre F. C. Argeș țl 
Steaua este mică (reamintim că 
In acest campionat se acordă 
3 puncte pentru victorie), dis
puta lor pentru primul loc va 
fl în retur, cu fiecare etapă, tot 
mai interesantă.

Dincolo însă de pasionantul 
duel dintre echipele amintite; 
dincolo de locul ocupat în cla
sament Ia început de retur sau 
la sflrșit de campionat, încă 
ceva trebuie reținut : că aceas
tă competiție are nn scop a- 
parte și da o deosebită impor
tanță pentru fotbalul nostru — 
RODAREA nnor elemente tine
re, dotate, capabile in orice 
moment să ia locul titularilor 
primei echipe, in cazul unor

de 
nu 
la 
a 

Olt

accidentări sau cînd aceștia 
nu mai pot face față rigoriloi 
Diviziei A. Acest important o- 
biectiv solicită, desigur, din 
partea antrenorilor de la spe
ranțe — cu sprijinul necondi
ționat al conducerilor cluburi
lor — o continuă muncă 
CĂUTARE ȘI DEPISTARE 
talentelor, pe de o parte, și 
apoi de PREGĂTIRE a lor la 
cel mai înalt nivel, pe de altă 
parte. Ele, talentele, există, s-a 
demonstrat de atitea ori pînă 
acum. Totul e să fie găsite și 
selectate cu pricepere. Nu de 
mult, la o recentă consfătuire 
cu tehnicienii care activează 
la eșalonul copii-Juniori, cineva 
afirma că dacă fiecare echipă 
de la speranțe va reuși Intr-un 
campionat să aducă în prim- 
plan măcar un singur jucător 
bun, va fi mai mult decît su
ficient pentru ca fondul de ju
cători valoroși al fotbalului iă 
nu scadă. Foarte adevărat Dar 
produc echipele noastre acești 
jucători ? Iată întrebarea pe 
care trebuie să și-o pună acum, 
la startul returului, toți cei 18 
antrenori ai echipelor care for
mează „caravana speranțelor" 
șl care pornește astăzi la drum.

de

laurenfiu DUMITRESCU
u r.c. ARGEȘ 17 M 1 X 31- 3 43
1. Steaua 17 13 1 3 48- 3 41
s. Petrolul 17 11 9 5 33-15 35
4. Corvinul 17 9 3 5 22-20 30
8. „V" Craiova 17 6 3 7 28-22 26
«. F.C. Bihor 17 S 2 7 27-34 26
7. AA.A. 17 8 1 7 24-24 26a. Gloria 17 8 2 7 27-29 26

Dfaamo 17 9 1 8 10-18 25
Victoria 17 1 4 6 23-22 25

n. F.CJI. Bv. 17 1 1 8 10-31 22
13. S.C. Bacău 17 « 1 • 18-26 20
IX .FoM’Thn. 17 1 4 8 20-23 13
14. r.c. oh 17 1 2 • M-24 18
ÎS. Rapid 17 4 4 • 21-29 18
IC Sportul stud. 17 4 3 10 17-24 18
17. _U- Cj.-Nap. 17 4 2 11 >9-33 14
n. Chimia 17 3 2 13 17-43 11

VEȘTI DIN CELE 18 TABERE
• GLORIA BUZĂU șl-a conti

nuat programul obișnuit de pre
gătire care a cuprins dte două 
antrenamente zilnice. Miercuri, 
divizionara A a susținut un 
mecl-școală cu Metalul Buzău, 
pe parcursul căruia antrenorii 
Gheorghe Constantin șl Florian 
Dumitrescu au urmărit repeta
rea unor scheme tactice. Toți 
jucătorii sint apțl de joc a PE
TROLUL a jucat marți un „a- 
mlcal" cu Prahova Ploiești, de 
care a dispus cu 1—1, prin go
lurile marcate de I. Gușe șl Ene. 
Antrenorul M. Dridea anunță fo
losirea celui mal tn formă .11". 
Ploleștenll vor efectua astăzi de
plasarea la .Buzău.

■ RAPID a Încheiat pregătiri
le pentru jocul inaugural al re
turului prin antrenamentul de vi
neri. Joi a avut loc un joc- 
școală cu toți componențil. lotu
lui. Marinescu, bolnav, este in
disponibil. Manea — două car
tonașe galbene — nu va putea 
nici el evolua. * „U" CLUJ-NA- 
POCA a sosit ieri după-amlază 
la București. O singură indispo
nibilitate — Popicu, suspendat. 
Antrenorul R. Vlad ne spunea 
că intenționează să prezinte for
mația din meciul de Cupă cu 
Dinamo. .Șl să realizăm o com
portare țl mal frumoasă ea In 
acea partidă țl un rezultat cit 
mal bun" — Încheia el.
• .POLI” TIMIȘOARA a pre- 

pregătlt cu multă atenție parti
da de debut tn a doua parte a 
campionatului. .Poli" știe cum 
a ratat startul in această ediție 
de camplont șl speră să nu mai 
repete greșelile toamnei. Leh
man nu va putea juca, deoare
ce are două cartonașe galbene, 
lonnț este indisponibil, iar uti- 
llzareț. Iu! Gluehiei se află sub

el fiind accl-
de 

laten
ți un 
făcut 
etape 

operat

irea Iul Gtachf 
semnul întrebării, 
dentat * chimia a plecat 
marți spre Timișoara, ea ‘ 
țla de a susține în Banat 
meci de verificare. Mrau 
deplasarea Cireașă (două 
suspendare) șl Teleșpan, 
de menise.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

va utiliza o formație fără Gleă 
Popescu, suspendat o etapă pen-

REINTRĂ ÎN
(Urmare din pag. 1)

tensă ca altă dată, pentru co
optarea, in loturile divizionare 
din prima categorie competițio- 
nală, a unor sportivi tineri și 
foarte tineri. Dacă ar fl să lu
ăm numai cazul dinamoviștilor 
bucureștenL autorii unei masi
ve promovări de juniori (majo
ritatea proveniți din propria 
pepinieră) și avem o ilustrare 
a unei binevenite orientări. 
Important rămine acum ea a- 
ceste forțe tinere să fie puse 
in valoare, blnelnțele» cn con
diția ca și foarte tinerii fotba
liști al căror talent a fost a- 
preciat, să demonstreze că nu 
mai sint obiectul acelor -între
ruperi de circuit" pe drumul 
consacrării. Perioada de pregă
tire, zilele afectate, in continu
are, pentru numeroase verifi
cări au fost mai mult dedt su
ficiente. Așa că ne așteptăm la 
o demarare mult mai rapidă ca 
altă dată și cu o contribuție 
vizibilă a noilor forțe din a- 
proape toate loturile divizio
nare A.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a ASTAZI, SIMBATA, ESTE UL- 
■ TEMA 23 PENTRU PROCUEA-
I BEA BILETELOR LA TRADI-
i ȚIONALA TRAGERE EXTBAOR-
□ DIN ABA PRONOEXPRES DE
t MTINE 9 MARTIE t Agențiile

Loto-Pronosport stau la dispo
ziția partlclpanțllor, numai pini 
asta seară, la orele obișnuite de 

. Închidere, pentru procurarea bi
letelor la tragerea extraordina
ră Pronoexpres ca se va des
fășura inline, duminică ( martie, 
in București, in sala Teatrului 
de Comedie, eu Începere de la 

•, ora 1«,«. AUTOTURISME .DA
CIA 1300", mari sume de bani 
— de valori fixe șl variabile —, 

I excursii în ILD. Germană, a-
i cestea sint dștlgurlle care se

acordă la această tradițională 
tragere. Se efectuează W extra
geri, eu un total de 89 de nu
mere. cîștlgurfle de la faza a 
ITf-a suplimentară se suportă 
din fondul special a! sistemului 
Pronoexpres. Biletele de U lei

varianta participă la toate cele 
19 extrageri. In această zi de 
stmbătă — * martie, oferiți ce
lor dragi bilete la atractiva tra
gere de mllne, duminică » mar
tie 1 • Meciuri atractive șt la 
concursul PRONOSPORT, de 
mllne, ASTAZI, SÎMBATA, fiind 
ultima zi ți pentru depunerea 
buletinelor la acest concurs. • 
Informăm partlclpanțU că luni 
ÎS ți marți 11 martie rînt ulti
mele zile pentru procurarea bi
letelor la prima tragere a „MA
RILOR CtșTIGURI" Pronoex
pres, ce va avea loc MIERCURI 
11 martie a.e. Procurațl-vă din 
vreme bilete ți la această tra
gere 1
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 1 MAR
TIE: Extragerea I: M W (9 1« 
61 CS 79 46 44 ț extragerea a n-e:
awarnanun rond 
total de «tștlgurl: 1466 969 lei, 
din care 900 009 lei, report la ca
tegoria 1.

DE LA LD.M.S.
T.n.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor interesați că 

pentru autoturismul OLTCIT Club se primesc înscrieri prin 
transferul cumpărătorilor care au depus banii la C.E.C. in 
eont pentru autoturism p*nă la data de *1 martie 1981.

Înscrierile se fae prin prezentarea cumpărătorilor la maga
zinul auto LDJH.S. București, str. Valea Cascadelor nr. M, 
sector *, telefon T8.t6.4« — lnt. 15t sau 159.

ARENA CAMPIONATUL
Pregătind toamna importan

telor calificări, dar și jocul de 
la Helsinki Obiectivul imediat 
de performanță rămîne tenta
tiva de calificare a campioa
nei tn returul cu Kuusysi Lahti. 
Și campionatul poate contribui 
la o creștere a jocului Stelei 
prin cele două partide pe care 
U'oș-albaștrii” le vor susține 
pînă Ia manșa a doua, cu fosta 
campioană a Finlandei Dar, ca 
o misiune de ansamblu, ca un 
obiectiv valabil pentru întrea
ga perioadă a returului, aștep
tăm că e! să pregătească 
„toamna calificărilor" 1986, pe
rioadă care va reprezenta În
ceperea meciurilor pentru Euro 
*88, dar și intrarea In bloc a 
reprezentantelor noastre In cu
pele continentale. Poate că toc
mai starea mal relaxată a plu
tonului fruntaș să ajute la a- 
eeastă Îndeplinire a principalei 
rațiuni de existență a campio
natului. Dar foarte important 
pentru succesul operațiunii este 
ea grupul echipelor de mijloc 
— în primul rind al urmăritoa
relor „cvartetului» — să se ma
nifeste cu adevărat ea „echipe 
care vin".

Apropoul are în principal *- 
dresa echipelor Corvinul (me
reu așteptată în sprintul spre 
înălțimi). Petrolul, „U“ Cluj- 
lVapoca, F. C. Argeș, Gloria, 
grup în care întîlnim și foste 
deținătoare ale titluluL

Sportivitatea li no 
In vestiare ! Diferența atit de 
mică de puncte dintre ocupan
tele celei de a doua jumătăți 
a clasamentului

rămlnă

(șase puncte

între locurile 9 și 18) anunță o 
luptă de mare tensiune pentru 
evitarea locurilor de retrogra
dare. Ceea ce impune de pe a- 
cum. din ceasurile de dinain
tea reluării campionatului, o 
atragere a atenției asupra spi
ritului de sportivitate și corec
titudine care trebuie să carac
terizeze această Întrecere și, 
fa general, Întreaga desfășura
re a campionatului. Sfaturile 
antrenorilor, ale observatorilor 
federali, adresate mereu înain
tea partidelor, rămîn, din pă
cate, adeseori în vestiare, aco
lo unde au fost rostite. Se im
pune ea ele să devină fapte, în 
teren. Ne convingem de fiecare 
dată cit de riguroase sînt ar
bitrajele internaționale, care nu 
trec cu vederea nici cel mai 
neînsemnat gest de abatere de 
la regulament Cel mai recent 
exemplu, cartonașul galben pri
mit de Majaru, miercuri, pen
tru că a trimis balonul in tri
bune după o decizie a arbitru
lui Ceea ce presupune și din 
partea arbitrilor o sporită exi
gență, o mai mare severitate în 
reprimarea nesportivitățiL A- 
cesta este nnul dintre importan
tele servicii pe care ti pot a- 
duce ridicării valorice a cam
pionatului, dar și reprezentării 
internaționale a fotbalului nos
tru.

Sperînd ca reapariția divizio
narelor A în arena atit de mult 
nrmăritului lor campionat tă 
reprezinte o vizibilă ridicare a 
calității ■ jocului, să le dorim 
mult succes în cursa de regu
laritate care va dura pînă la 
22 Iunie.

i 
t

limTAJIF IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM șl întreprindere* O* Tu

rism Hoteluri țl Restaurante București recomandă celor intere
sați efectuarea curd balneare tn această perioadă țl pune la 
dispoziție locuri tn următoarei* stațiuni :

Pentru boli reumatismale: Amara, Băile Felix, Băile Govora.. 
Băile Herculane, CAllmăneștl-Căclulata, Eforie Nord, Geoaglu 
Băl, Lacul Sărat, Mangalia. Pucioasa, Sovata, Vatra Dornei ;

Pentru boli cardiovasculare: Balvanyoe, Băile Tușnad, Bor- 
•ec, Buzlaș, Covasna, Vatra Dornei;

Pentru boli digestive ți hepatoblllare: Băile Olămeștl, Borsec. 
Căllmăneștl-Căclulata, Sîngeorz Băl, Slănlc Moldova, Ținea.

Pentru boli ale rinichilor ți căilor urinare: Băile OUneftl, 
CăHmăneștl-Cădulata, slănlo Moldova.

Pentru nevroză: Balvanyos, Băile Tușnad, Borsec, Borșa, 
Breaza. Bușteni, Moneasa, Stîna de Vale.

Pentru boli ginecologice: Bazna, Eforie Nord, Ocna Sibiu
lui, Slănlc Prahova, Sovata.

Pentru boli respiratorii: Băile Govora, Slănlc Moldova.
tn această perioadă se acordă importante reduceri de tarifa 

la cazare, masă șl transport CJ-R.

tru două cartonașe galbene. Sub 
semnul întrebării este folosirea 
Iul Cămătaru, Încă nerestabilit. 
Clmpul de joc al stadionului 
Central a fost curățat de zăpa
dă șl el se va prezenta in con
diții satisfăcătoare • VICTORIA 
a urmat un program intens de 
pregătire. Antrenorii I. Nunweil- 
ler și C. Frățilă anunță ca In
certă folosirea Iul Cățol șl Mi
re*, ambii ușor accidentați. Tn 
schimb, I. Marin, indisponibil 
mal multă vreme, iși va face 
debutul la noua Iul echipă.
• F.C.M. BRAȘOV. Antrenorii 

C. ștefănescu șl D. Anescu au, 
Încă din startul returului, pro
bleme de lot : Șoarece și Man- 
doca sint suspendați o etapă 
pentru cumul de cartonașe gal
bene. Iar Bența este indisponi
bil, avînd mina fracturată. Se 
așteaptă însă cu optimism prima 
apariție oficială, sub culorile iul 
F.C.M., a lui Pană șl Șcrbăuică. 
„Terenul de joc se prezintă în 
condiții excelente, iar anexele de 
la stadion au o haină nouă”, 
ne-a spus Dumitru Dragomir, 
președintele clubului • F.C. olt 
anunță două absențe : fundașul 
Mlhali — suspendat o etapă 
pentru cumul de cartonașe șl 
Crlșan — nerefăcut încă.
• DINAMO a efectuat in ulti

mele zile antrenamente cu întreg 
lotul, căruia 1 s-au adăugat șl 
jucătorii care au făcut parte din 
selecționata divizionară care a 
evoluat In Egipt. Terenul se pre
zintă tn condiții bune, fiind su
pus unor Îngrijiri speciale. Toți 
jucătorii sint apțl, astfel că an
trenorul M. Lucescu va outea 
folosi „ll"-le de bază • S. c. 
BACĂU a sosit ieri In Capitală 
cu efectivul complet. In această 
săptămlnă -----
cușor r 
joc-școală acordînd 
deosebită 
lectlve, cu conținut tactic.
• F.C. ARGEȘ a făcut pregă

tiri intense pentru debutul In 
retur. Marți, la Pitești, a jucat 
cu Autobuzul (2—0. prin goluri
le marcate de Badea, din 11 
m., șl stuparu, un tînăr jucător 
venit de la Slatina). Pentru azi, 
beneficiază de ridicarea suspen
dării lui Ștefan, dar nu-1 poate 
folos! pe Molceanu — nerestabl- 
Ilt Încă după o operație de ten
don, Bănuță, Hristea șl Pîrvu • 
A.SA. TG. MUREȘ a jucat du
minică la Bistrița (3—1 pentru 
Gloria), dar nu i-a utilizat pe 
Isplr și Jenei, care se reslm- 
țeau după ușoare accidentări. Ei 
vor fl Insă folosiți azi. De alt
fel, Întregul lot mureșean este 
apt pentru meciul de la Pitești. 
Joi echipa a făcut un joc-școa- 
lă cu garnitura sa de speranțe.
• F.C. BIHOR și-a continuat 

pregătirile cu întregul efectiv. 
Pentru două cartonașe galbene 
Insă, nu poate fl utilizat Geor
gescu, unul din jucătorii de 
bază. In rest, toți componențil 
lotului sint apțl de joc. La o- 
radea, vremea »-a Îmbunătățit 
șl gazdele speră ca terenul, cam 
moale, să se prezinte, totuși, In 
eondlții bune. a SPORTUL STU
DENȚESC va alinia cea mai bu
nă formulă de echipă. întregul 
lot de jucători a participat la 
ultimele antrenamente, de iol șl 
vineri.
• CORVINUL s-a pregătit 

atenție In toată săptămîna pre
mergătoare acestei dificile 
tide. De miercuri au revenit ia 
echipă Klein, Gabor, Petcu șl 
Mateuț, cape au participat, du
pă cum se știe, cu selecționata 
divizionară la meciurile din Egipt. 
Nu va juca Cojocaru, suspendat 
de F.R.F. Terenul se prezintă 
destul de bine. tn momentul 
convorbirii telefonice, la Hune
doara era soare • STEAUA a 
plecat vineri, cu autocarul, spre 
orașul meciului. După Intîlnirea 
cu campioana Finlandei, Ku- 
usysl Lahtl, jucătorii și-au con
tinuat pregătirile In ritm obiș
nuit

antrenorul D.N. Ni- 
a renunțat la obișnuitul 

_— "..J o atenție
antrenamentelor co-

cu
par-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
a MINERUL VATRA DORNEI 

— AV1NTUL REGHIN 1—2 (1—2). 
Au marcat : Dulap (min. 49) de 
la gazde, Cimpeanu (min. 15) șl 
Săndulescu (min. 25) pentru în
vingători.
• GLORIA BISTRIȚA — 

MATURA ZALAU 4—9 
Autorii golurilor : Moga 
14, 32 șl 65) și Coman (min. 
(L TOM A — coresp.).

a INTER VASLUI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 3—0 (1—0). Au 
Înscris : Grigoraș (min. 40), Ți- 
bulcă (min. 60) șl Stoica (min. 
69 din 11 m).

a MECANICA VASLUI — VIC
TORIA TECUCI 0—1 (0-0). U-
nlcul gol al partidei a fost mar
cat de Gheorghiu (min. 65). (M. 
FLOREA — coresp.).

a CJ.L. BIGHET — F.C. 
RAMUREȘ -------
(»-0). A _
(min. 70). (I. MIHNEA — coresp.)

a METALURGISTUL CUG1R — 
MECANICA ORĂȘTIE 2—1 (2—0). 
Au Înscris : Crlstea, Schwatzman 
de la gazde, respectiv Hațeganu. 
(M. VILCEANU — coresp.).

AR- 
(2-0). 
(min.

71).

1. MA-
BAIA MARE 9—1 

marcat : Drăgulescu



ȘEDWIA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

socialiste și comuniste în 
România.

In continuare, în cadrul 
ședinței Comitetului Politic 
Executiv, SECRETARUL GE
NERAL AL PARTIDULUL 
TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU, A FĂCUT O 
INFORMARE DESPRE PARTI
CIPAREA ȘI ACTIVITATEA 
DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN LA LU
CRĂRILE CELUI DE-AL 
XXVII-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI COMUNIST AL 
UNIUNII SOVIETICE.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere 
tății desfășurate de 
Nicolae Ceaușescu 
oada în care s-a 
Moscova, modului 
în care a reafirmat, 
tarea dc salut rostită 
tribuna Congresului, 
și in idrul întîlnirii 
varășul 
secretarul general al C.C. 
P.C.U.S.,

adresat Congresu- Ș 
tovarășul Nicolae g 
reafirmat poziția 
a țării noastre 

așezarea fermă la 
relațiilor dintre state 

....................................... ega-

activl- 
tovarășul 
în peri- 
aflat 1> 

strălucit 
în cuvîn- 

de la 
precum 

eu to- 
Mihail Gorbaciov, 

al 
poziția partidului 

și a țării noastre în probleme
le fundamentale ale vieții 
internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești și, 
in mod deosebit, ale întăririi 
colaborării și solidarității 
țărilor socialiste, a popoa
relor și forțelor Înaintate de 
pretutindeni în lupta pentru 
progres social șl pace în lume. 

Apreciind că cel de-al 
XXVII-Iea Congres al P.C.U.S. 
sa va înscrie ca un eveniment 
politie deosebit în istoria 
partidului comunist și a sta
tului sovietic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sublimat 
însemnătatea obiectivelor cu
prinse în Raportul politie pre
zentat de tovarășul Mihail 
Gorbaciov.

S-a apreciat, de asemenea, 
accentul deosebit pus, în 
documentele și dezbaterile 
Congresului P.C.U.S., pe ne
cesitatea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, a 
intensificării eforturilor pen
tru asigurarea păcii și secu
rității popoarelor. Accentua
rea acestor probleme în Ra
portul tovarășului Mihall 
Gorbaciov are o deosebită 
Importanță, ținînd seama că, 
în situația internațională de 
astăzi, apărarea păcii și pre
venirea unui război mon
dial, care s-ar transforma ine
vitabil într-o catastrofă nu
cleară nimicitoare, consti
tuie problema fundamentală 
a epocii noastre.

Pornind de Ia toate acestea, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolao Ceaușescu, a apre
ciat că hotăririie Congresului 
al XXVII-Iea al P.C.U.S. dau 
o_ măreață perspectivă activi
tății popoarelor Uniunii So
vietice, atit în lupta pentru 
socialism și comunism, cit șl 
ia lupta pentru pace, avînd, 
totodată, o maro însemnătate 
internațională.

tn salutul 
lui P.C.UJ3., 
Ceaușescu a 
consecventă 
privind 
baza relațiilor dintre 
a principiilor deplinei 
lități. Independenței și suvera
nității naționale, neameste
cului tn treburile interne și a- 
van talului 
fiecărui 
singur 
voltâril 
amestec 
general 
subliniat, totodată, marea în
semnătate pe care 
Partidul 
întăririi 
rității 
muniste 
nlnd de la necesitatea 
rării deplinei 
respectării 
dreptului 
a-și hotărî de sine 
linia politică, strategia 
tactica revoluționară, 
punzător condițiilor 
din țara respectivă, a neames
tecului In treburile Interne ale 
altor partide, tn acest sens, 
partidul nostru apreeiază in 
mod deosebit faptul eă in Ra
portul politie prezentat Con
gresului de tovarășul Mihail 
Gorbaciov este subliniată 
însemnătatea promovării in 
relațiile dintre i ' 
asemenea principii __—
litate, neamestec, respect al 
independenței șl suveranității 
— ca o necesitato a În
tăririi colaborării și conlucră
rii internaționale in lupta 
pentru destindere, Înțelegere Și 
pace In lume.

In cadrul ședinței, au fost 
subliniate. Încă 
nele relații de 
dintre Partidul 
Român și Partidul 
Uniunii Sovietice, _ 
porul român și popoarele
sovietico — relații cu înde
lungata și bogate tradiții — și 
a fost reafirmată L_ 
neabătută de a se acționa, și 
in viitor, pentru continua lor 
adindro și diversificare, in 
interesul popoarelor țărilor 
noastre, al cauze! generale a 
păcii șl colaborării interna
ționale.

Aprobind intru totul acti
vitatea delegației P.C.R. la 
Congresul P.C.UJ3., Comitetul 
Politic Executiv a apreciat 
că participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lucră
rile. forumului comuniștilor 
sovietici și întîlnlrea sa cu 
tovarășul Mihall Gorbaciov 
constituie o nouă și importan
tă contribuție Ia dezvolta
rea șl întărirea continuă a bu
nelor relații dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, la 
cauza socialismului, » pro
gresului șl păcii in lume.

Comitetul Politie Executiv 
a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activită
ții de partid șl de stei.

CROSUL PĂCII CURSELE DE MARE FOND ALE IERNII
TARILOR DIN BALCANI 

g Localitatea Troian, la SO de 
kilometri depărtare la Pleven, 
în Bulgaria, va fi gazdă dumi-

g nică dimineața a Întrecerilor ce-
g lei de a 31-a ediții a Crosului
g Balcanic, care incepind din a-- — - —“

_ reciproc, dreptul 
popor de a-șl hotărî 

destinele, eaiea dez- 
sale, fără nici un 

din afară. Secretarul 
al partidului nostru a

o acordă 
Român 
solida- 

co-

Comunist 
colaborării, 

dintre partidele 
și muncitorești, por- 

asigu- 
egalități, a 

independentei și 
fiecărui partid de 

Stătător 
și 

cores- 
eoncrete

CALEIDOSCOP
Pen tiu ediția de astăzi a caleidoscopului 

nostru am ales, de .Ziua femeii**, ctteva 
foste sportive, astăzi .echipate In alb**, 
care, sub c formă sau alta, contribuie la 
Îmbunătățirea stări! de sănătate a seme
nilor.
• Intre „femeile în alb“ se află și două 

reputate sportive, ambele insă farmaciste 
și amlndouă din CluJ-Napoca. Este vorba 
de jucătoarea de volei Ana Mocanu — com
ponentă, Intre altele, a echipei olimpice a 
României participantă la J.O. de la Tokio, 
in 19C4 (locul patru) și de alergătoare» A- 
mela (Nina) Pascluc, pe la sfirșltul anilor 
'50, una dintre cele mal bune semifondiste 
ale țării. In 1957, spre exemplu, la Sibiu 
ea a fost campioană național* de cros.

ti Rodie» lordache este asistent* medi
cală. chiar a doctoriței Anca Gur*u, la 
Centrul de medicină sportivă .23 August** 
din Capitală. în 1971, la Copenhaga, la 
Campionatele Europene de canotaj, echl- .... ... . _ . . . (noIna 

Necu,
pajul de 44-1 rame al României 
Bălașa, Marinara Slngiorzan, Elena 
Teodora Untaru 4- Rodica Iordache) a ter
minat întrecerea pe locul secund.
• Două dintre .adeptele* lui 

erate din țara noastră: 
Slmu (Înainte de căsători,

Hipo- 
crate din țara noastr*: clujeanca Zlna 
Slmu (înainte ae căsătorie se numea Pin
tea) care prin anl< ’50 se afla printre 
fruntașele probei de amneare » 
greutății, și bucureștenca Anca Ga
rau, cane, timp de mai mulțl ani, a 
fost a doua aruncătoare a țării, de nume
roase ori component* a echipei naționale. 
Ztna Slmu șt, astăzi Anca Gurău, medici 
sportivi, au funcționat chiar pe lingă Iotul 
național de atletism.
• Profesoara de educație fizic* Stela 

Totoran-Niță, specialist» in cultură fizic» 
medical* la Spitalul Ellas, a fost mal ta
tii sirltoare tn lungime, dup* care timp 
de mai mulțl ani a Jucat volei ta echipa

I
$

cest an se numește Crosul Pă
cii Țărilor Balcanice. In vederea 
acestei competiții echipele Româ
niei (anul trecut, la Băile Felix 
au clștlgat opt din cele 10 tit
luri) au părăsit Capitala. Au f*- 
cut deplasarea, intre alții : Do
rina Calenlc, Mariana Stănescu, 
Elena Fidatov, Iile Elena, Gheor- 
ghe Sandu, Stan Zevedel, Gheor- 
ghe Motorca, Alex. Chlran, Iile 
Florolu — fost dștlgător, da 
mal multe ori, al competițlti.

PE GHEAȚA 
Șl PE ZĂPADA

INZELL. Concurs de patinaj 
viteză pentru Cupa Mondială.Ș________________ _ _________

S; Karin Enke-Kanla (R.D. Germa.
nă) a realizat un nou record 

§ mondial in proba de 1500 m CU 
g 2.02.23 (v.r. 1 03,34 aparținea din 
g 24,3.1984 compatrioatei sale 
0 drea SchOne-Ehring stabilit 1“..........................

I
Medeo — U.R.S.S.).

BLED. Proba feminin* de 
lom special contlnd pentru 
pa Europei la schi alpin 
fost clștlgat* de sportiva 
Ilan* Nicoletta Merighettl, 
nometrat* in cele două 
cu timpul de 1120,24. Pe

Aa«
1*

«la- 
Cu- 

a
Ita- 

cro- 
manșe 

_ __  ______   locul 
secund, la numai o sutime de 
-__ ■__ -•___________ ____ LenkaI___ .____

. . __ „ g învingătoare, s-a clasat
anor g Kebrlova (Cehoslovacia), ii — de ega- g

A alerga, Încon
tinuu, n de ore pe 
schiuri și • stră
bate, ta aceasta pe
rioada de timp, o 
distant» de SM de

kilometri constituie, fără îndoiala, o performanța ieștid dta 
comun. Este fi motivul pentru care finlandezul Val tio Jokl- 
ranta, ta virilă de 44 de ani, autorul acestei încercări, tșt va 
ocupa locul ta Cartea recordurilor, realizarea constituind, 
tntr-adevdr, un nou record mondial da rezistență pe schiuri. 
Solitarul alergător finlandez este, de altfel, un obișnuit al 
rubricilor de curiozttdțt șt de performante aparte, tnirucU fi 
precedenta distantă maximă alergată de unul singur — de 
mmai 6M de kilometrii — era tot opera lui™

91 dacă tm sportiv nordic deține recordul alergării de unul 
singur, o cursă, tot de origine scandinavă, Vasaloppet — un 
dublu maraton de 85 de kilometri — a devenit, ta ultimele 
decent!, punctul de referință al alergării, ta colectiv, pe tekiuri: 
la recenta edific a acestei curse (a tf-a din tstoria sa), au 
plecai din start UtM de tubttorl al parcursurilor înzăpezite, 
pierdute sub linia arizontuluil Un amănunt’ pentru amatorit 
da statistici: timpul record de parcurgere a celor U de kilo
metri aparține, de la actuala ediție, suedezului Bengt Hassls, fi 
este de 3 ore, tt minute și 55 secunde! Replied hibernal* — 
prin dimensiuntla participăm, interesul sttmM fi distanțele de 
parcurs —• a nu mai puțin vestttului Maraton de la Nets York, 
Vasaloppet-ul suedez este o cursă de mare fond care face 
mereu prozeliți, ta ciuda diftcuttățti ei l Alergătorii sovietici pe 
schiuri au consacrat o curs* de 70S de kilometri, intre Moscova 
fi Leningrad, parcursă tn timp record de 8 sile, iar cel italieni 
St-au făcut dtn Marota Longa (M de kUometri), un cap de afif 
al iernilor lor. La fel canadienii, cu crosul de 55 de kilometri 
de la Ottawa și faponezii, pa M de kilometri, la Nagoga.

Răsplndtrea alergăm pe scMuri pe distanța lungi U^-o pro
porția greu da anticipai acum ctteva deeenU fi tn țări dtn ce 
ta ce mat numeroase (la noi. ^Maratonul zăpezii da la 
Miercurea Ctuc) au impus reunirea tuturor acestor curse de 
mare fond tntr-o salbă da întreceri cu adițiuna de puncte, după 
modăhd -Cupei Mondiala- intitulat — omagiu adus intțlatorOor 
suedezi — Worldloppet, ta traducere aproximativă, „Întrecerile 
mondiale de mare fond, pe schiuri**.

Încă o spectalitate a schiului fond a pe cala să-fi găsească 
o identitate proprie in peisaftd atU de complex al sportului 
contemporan.

o dată, bu- 
colaborare 
Comunist 

Comunist al 
dintre po-

I g a ECHIPA BRAZILIEI este aș- 
hotărîrea g teptată In Europa in vederea

‘ g meciurilor pe care le va susțl- 
g ne cu R. F. Germania, la U 
g martie (Frankfurt pe Main), șl 

Ungaria, la 1* martie (Budapee- 
gta). Apoi, fotbaliștii sud-ame- 
g rlcanl vor evolua in Israel, la 
g 1* martie. Din lot va lipsi cu-

care nu este re
făcut dup* operația Ia genun
chiul «ting. • BRYAN ROBSON,

I

etape de campionat, după ce
efectuase doar una. Marți, la
Lisabona el a apărat poarta
formației sale, F.C. KOln (1—1,
cu Sporting). a REPREZENTA
TIVA MEXICULUI Ișl conținu» 
pregătirile. Juclnd la Los Ange
les, fotbaliștii mexicani au in- 
tnnlt selecționata Danemarcei, 
pe care au lnvins-o cu 1—1 
(1—1). Au marcat Negrete (mln. 

27) șl Flores (mln. 04), respectiv 
Simonsen (mln. •). Au Jucat e- 
chlpele : MEXIC : Larios — Ser
vin, Munoz, Barbosa, Negrete — 
Flores, Boy, Domlgues — Espana 
(Hermosillo), Manzo, Trejo (A- 

mador). DANEMARCA 7 Schmep- 
chel — Olsen, K. Nielsen, F, 
Hansen, Moseby — Pedersen. 
Sondergaard, C. Nielsen — Si
monsen, Jensen, Juel, tntr-un 
al doilea med : 1—1 (1—1). Prin 
golurile marcate de Simonsen șl 
Negrete.

căpitanul reprezentativei engle
za, de la Manchester United, 
este din nou accidentat! Dup* 
absența de anul trecut, datorată 
unul traumatism, el a reintrat, 
dar, recent, In meciul pentru 
Cupa Angliei, dintre Manchester 
Utd. șl West Ham (1—1) a de
venit din nou indisponibil, pen
tru od puțin patru săptămâni, in 
urma unul accident la umărul 
drept. • REPREZENTATIVA 
ANGUSI a perfectat un Joc a- 
mlcal cu selecționata Canadei, 
la M mal. In localitatea Bur
naby. Acesta va fi ultimul test al 
celor două formații, Înaintea star
tului In turneul final al C.M. p 
PORTARUL SCHUMACHER va fi 
selecționat, totuși, tn reprezenta
tiva vest-germană, care va ta- 
tilnl selecționata Braziliei. Co
misia de apel a federației l-a ri
dicat suspendarea, pentru patru• In cadrul Comitetului Execu

tiv U.E.F.A., care s-a Întrunit la 
Roma, președintele torului euro
pean, Jacques Georges, a declarat 
că ridicarea suspendării cluburi
lor engleze din cupele europene 
nu este de actualitate. O decizie 
final* va fi luat* dup* ce vor fi 
prezentate toate garanțiile consi
derate suficiente pentru preveni
rea violenței pe stadioane. «Vom 
fi bucuroși să redeschidem ușa 
echipelor engleze "
cluburile vor găsi 
clente să-și educe 
Comisie a U.E.F.A. 
urmărește măsurile

atunci ctnd 
metode efl- 

spectatoril. O 
a urmărit șl 

______ ____________de securitate 
g din campionatul englez. Această 
g comisie va prezenta tn acest 

sens un raport Comitetului Kxe- 
rf cutiv" — a spus Jacques Georges.

TELEX •
BASCHET a In turneul final 

al C.CX. masculin, etapa a 4-a. 
med retur I Limoges — Milan 
81—87.

CICLISM • In cursa Mă
rilor Tirenlană-Adrlatică, etapa 
prolog (5,978 km, la Ladl'.poB) 
a fost dominat* de italianul 
Francesco Moser, care a înre
gistrat o medie de 48,297 km.

TENIS • In Cupa Davls dup* 
prima zi. Ia Auckland (ta ca
drul grupei de elita): Noua Ze
eland* — Australia 1—1 (Keily 
Evernden — Paul McNamee 9—11,

TELEX • TELEX • TELEX# TELEX
1—4, 8—4, 6—3, 6—4 ; Chris Le
wis — Peter McNamara 2—6, 
6—7, 4—6). La Calcutta, India — 
Cehodovada 1—1 (R. Krishnan

— Smld 6—4, 6—3, 7—5, V. Am. 
rltraj — Meclr 0—6, 5—7, 4—6). 
tn .Zona American***, la 
Bogota : Columbia — Peru
6—1 • Turneul feminin de la 
West Windsor, sferturi de fina
lă : Navratilova — Moulton 6—1, 
6—3, MandUkova — Jordan 6—3. 
6—4, Sukova — Phelps 7—6, 6—4, 
Shriver — Balestrat 6—3, 6—4.

ÎN ALB“„SPORTIVE
da Divizia A a Combinatului Poligrafio 
București. Prin sala de gimnastic* au tre
cut, pentru reeducare funcționali, aute șl 
sute de oameni suferinzi șl chiar... sub
semnatul I
• Virginia Mihailov» din Bulgaria a fost, 

ani de-a rtndul, principala adversară, la 
Balcaniade, a aruncătoarelor noastre de 
disc. De altfel, ea a șl clștlgat de câteva 
ori titlul balcanic al acestei probe cu ur
mătoarele rezultate : 46,02 m — 1957, 55,91 
m — 1964, 55,02 m — 1905 șl 53,82 m — 
I960. în prezent .Vergi* este o apreciat* 
doctoriță, cu stagii îndelungate șl peste 
hotare, membră a Comisiei medicale a 
IULAJ*.
• Medio ortopedist este șl fosta record

mani mondială a heptatlonulul, Ramona 
GDhler-Neubert (căsătorit* cu un fost sprin
ter). Șl-a efectuat studiile la Dresda. 
Este născut* la 20.7.1958. A Început să 
practice sportul la 13 ani, ea Jucătoare de 
handbal, dar a-a dedicat atletismului (ta 
x981 a sărit 6.90 m la lungime șl 1,86 m la 
înălțime), in special probelor combinate. 
La pentatlon a fost pe locui vin la C.X 
dta 1978 de ta Fraga șl pe locul IV la J.O. 
din i960 de la Moscova (4 698 p). La .euro
penele* din 1982 de la Atena a obținut 
medalia de aur ta heptation, cu 6 622 p, tar 
Ia primele „mondiale*, in 1983, Ia Helsinki, 
Ramona a devenit campioană a lumii 
(6 714 p) după ce. cu puțin timp Înainte, 
realizase, cu 6 836 p na nou record mon
dial cu următoarele rezultate: 190 mg — 
13.42, înălțime — 1,82 m, greutate — 15,25 m, 
200 m — 23.49, lungime — 6.79 m 809 
m — 2:07.51.
• Marita Koch, cea mai bună sportivi 

a lumii ta 1965, desemnată ca atare de 
multe anchete Internaționale prestigioase, 
este născut* te Wismar, te 18.2.t9OT. A ur
mat medicina le Rostock, fiind o sportiv* 
extrem de prolific* tn cariera sa extra-

•••
ordinari figurează titluri de campioană 
europeană (tn aer liber șl ta oală), de 
campioană mondial*, olimpic*, numeroase 
recorduri mondiale pe diferite distanțe. 
Ultimul record ta aer liber care l-a adua 
depllna consacrare este cel de la 400 m 
(47,60 a — cit unii bărbați, șl nu putinii), 
ta cadrul „Cupei Mondiale*, de la Can
berra, din octombrie 1985.
• Campioana olimpic* la aruncarea su

liței (Melbourne 1956) — sportiva sovietic» 
Inesa Iaunezeme, dtn Riga, reputat medic, 
a primit Premdul de Stat al RSS, Letona 
pentru ceroetArile, ta colectiv, asupra trau
matismelor foarte grave.
• Chiar dac* rezultatele de astăzi ale 

aruncătoarelor de suliță depășesc presta
țiile sole cete mal bune, dup* p&rerea 
noastră cea mal valoroasă aruncătoare dta 
istoria atletismului rămtaa Ruth Fuchs din 
R. D. German*. Ea a corectat de șase ori 
recordul mondial al probe! (65J* m — 
1371. 66,10 m — 1973, dtja m — 1*74, 
60,12 m — 1974 09,92 m — 1979 șl 8S.M m — 
1900), a tos* de dou* ori oampioan* oHm- 
pică G973 — S3.8S m șt 1*70 — 85.94 m). a 
clștlgat .Cupa Mondial** ta 1977 — «2* m, 
1*7* — 66,10 m a foot campioană euro
pean* ta 1974 — 6742 m ș! IMS — M.lt ta 
și a clștlgat multe alta competiții de aa- 
vorgur*. fn prezent este vicepreședinte a* 
Federației de atletism din R.D.G. Absol
vent* a facultății de tnedlcta* dta Jena, 
dr. Ruth Fuchs este asistent* ta cadrul 
Universități! dtn acriașt oraș, hi același 
timp, ea funcțtoneaz* șl ea unaesM* te 
cadrul TnsUtatuitd de Educației FixtoS «n 
Leipzig

Romeo VILARA

C.n. dc handbal masculin 

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT 
FORMAȚIA U.R.S.S. CU 25-21

OLTEN, 7 (prin telefon). Du
pă ce. joi seara, echipa noastr* 
reprezentativ* masculin* da 
handbal a pierdut, neașteptat, ta 
fața Danemarcei, astăzi (nz. 
Ieri) a Intîlnlt, ta localitate, e- 
chlpa Uniunii Sovietice, med 
contlnd (pe baza prevederilor 
oficiale ale Comisiei de organi
zare a C.M. privind departajarea 
formațiilor) pentru locurile 
9—10 ta clasamentul final.

Reprezentativa României a În
trecut formația Uniunii Sovietice 
eu *5—M (12—10), ta capătul a 6* 
de minute ta care handballștil 
noștri au avut o evoluție satisfă
cătoare. tn atac, echipa noastr* 
și-a construit mal btae șl mal 
atent acțiunile, astfel c* aruncâ- 
rHe ta poarta advers* s-au Înche
iat de cete mai multe ori cu 
■duri. Fapt de asemenea de 
remarcat. Marled Volnea Și co
legi! eil au ratat desttti de puțin 
ta această partid* tn care au obți
nut o victorie de palmares. Alexan
dro Bullgaa a apărat excelent, d 
„scoțtad* 9 aruncări care puteau 
fl gotart Pentru edtipa Româ- 
nld ea tnaaria : Dnmttni 7, F54- 
ker 6, Boșea i, M. Volnea 3, Ml- 
rtc* 3, Berbece, Covadu șl Mo- 
eaM dta t. Pentru celelalte 
tocuri se lntOneso : 1—1 Iugoda- 
vta — Ungaria. »—4 R.D. Ger
man* — Suedia, S—* Spania — 
Islanda. 7—* R.F. Germania — 
Danemarca, 11—n nveția — Co
seau de Sud.

Mircea COSTEA
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